
 

 نحوه ثبت نام در سامانه سجام

را در مرورگر جستجو کرده و  sejam.ir  یا نشانی سامانه سجام سجام باید عبارت سامانه و بورس نام ثبت ابتدا برای-1 

 . شوند زیر تصویر مانند آن اصلی صفحه وارد

 

 

را که با کادر آبی رنگ مشخص شده  سامانه سجام ی از بین گزینه های موجود، گزینه ثبت نام دربعد از ورود به صفحه اصل2-

 .است انتخاب کنند
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قیق مطالعه کرده و ددر این مرحله چند عبارت در یک کادر برای شخص نمایش داده می شود که باید آن ها را به طور کامل و 3-

 :گزینه متوجه شدم را فعال کند. مانند تصویر زیر

 

 

 

 الزم ها آن د از مطالعهبه صورت خطی نگارش شده که بع سامانه سجام در صفحه باز شده گام های مورد نیاز برای ثبت نام در 4-

 . را انتخاب کنند سجام در نام ثبت گزینه است

 

 

 



کد تایید را پس از آنکه شماره تلفن همراه خود را در کادر مورد نظر وارد کردند و کد امنیتی را درج نمودند باید گزینه دریافت 5-

 . فعال کنند

 

 

 

که البته امکان دارد یک الی دو دقیقه ارسال این  پس از آن یک کد تایید پنج رقمی به تلفن همراه فرد متقاضی پیامک می شود6-

آنکه کد را دریافت  کد به طول انجامد و الزم است تا در این صورت شکیبا بوده و تا زمان دریافت کد در همین صفحه بمانند . بعد از

 . کردند آن را وارد کرده و با تکمیل قسمت کد ملی و کد امنیتی گزینه تایید را فعال کنند

در ادامه وارد کردن اطالعات ، از فرد متقاضی تکمیل اطالعات هویتی و شناسنامه ای خواسته می شود ، الزم به ذکر است 7-

 .باشد می اجباری همرحل این در خالی های گزینه تمام تکمیل که

 



 

هد در این مرحله فرد باید سمت خود را به عنوان اصیل یا نماینده مشخص کند. اگر متقاضی ثبت نام را برای شخص خود انجام د 8-

اصیل بوده و اگر به نمایندگی از جانب دیگری این کار را انجام می دهد باید شرایط نمایندگی را که در همین صفحه توضیح داده 

 . شده است ، داشته باشد. بعد از انتخاب، گزینه ادامه مرحله بعد را باید فعال کند

 

 

 

ی همچون محل سکونت و ... خواسته می شود که الزم است تمام قسمت های ستاره دار را در گام دوم ، از فرد اطالعات ارتباط 9-

 . تکمیل کرده و سپس گزینه تایید ادامه مرحله بعد را فعال نماید

 

 

 



برای متقاضی نمایش داده می شود با این مضمون که در صورتی که کد سهامداری  سایت جانب از اعالم یک در این مرحله ابتدا10-

اید ابتدا بر روی عبارت متوجه شدم کلیک کرده و سپس در ندارید می توانید بر روی گزینه تایید ادامه گام بعدی کلیک کنید. فرد ب

 .صورتی که کد سهام داری دارد آن را درج کرده، در غیر این صورت بدون درج هیچ عبارتی گزینه تایید را باید فعال کند

 

 

 

 تایید گزینه روی بر سپس و داده پاسخ باید تمایل صورت در را سوال هایی که در این مرحله برای شخص نشان داده می شود 11-

 .کند کلیک

 

 

 



در صفحه باز شده از وی اطالعات حساب بانکی خواسته شده است. تکمیل تمام گزینه های این قسمت الزامی می باشد، دقت 12-

 باید ذخیره گزینه حساب اطالعات تکمیل از بعد. است شود که صرفا اطالعات حساب بانکی شخص متقاضی ثبت نام قابل پذیرش

 .شود فعال

 

 

 

زمانی که گزینه ذخیره را فعال می شود در پایین صفحه نام بانک و سایر اطالعات مربوط به حساب بانکی برای فرد نمایش داده 13-

 .گزینه تایید ادامه گام بعدی کلیک شود می شود ، در صورت صحت اطالعات باید بر روی

 

 



 

بعدی د می کنم ادامه گام در صورتی که اطالعات وارد شده توسط فرد مورد تایید و صحیح می باشد، الزم است تا گزینه تایی 14-

 .فعال شود

 

 

 

در قسمت پایانی ثبت نام ، الزم است تا مطلب تعهد نامه را مطالعه کرده و بعد از آن ابتدا گزینه می پذیرم را تیک دار کرده و  15-

 .سپس ذخیره شود

 

 

 



 نام ثبت پیگیری کد حاوی پیامکی ساعت 24خارج شده و پس از  سامانه از ثبت نام پس از انجام تمام این مراحل و تکمیل فرآیند

به یکی از  سجام هویت احراز به تلفن همراه ارسال شد باید برای ثبت نام پیگیری کد آنکه از بعد.  گردید خواهد ارسال فرد برای

به ذکر است که در صورت اشتباه وارد کردن اطالعات در هنگام ثبت نام الزم است دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کند . الزم 

ویرایش اطالعات  تا فرد متقاضی قبل از مراجعه حضوری به کارگزاری ها برای احراز هویت وارد سایت سجام شده و از آنجا گزینه

  .بپردازند سجام ناقص نام ثبت تکمیل به طریق این از و  را انتخاب کند سجام
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